
Dla wzmocnienia naszego zespołu w Berlinie szukamy: 

kreślarzy CAD / asystentów projektanta / projektantów konstrukcji 

 

Oferujemy: 

− stabilne, długotrwałe zatrudnienie w rozwijającej się firmie; 

− ciekawe oraz ambitne projekty w budownictwie kubaturowym; 

− nowoczesne środowisko pracy w centrum Berlina, niedaleko dzielnicy Kreuzberg; 

− bardzo dobra atmosfera pracy oraz przyjazny i otwarty zespól; 

− szkolenie wprowadzające przez mentora, również dla początkujących kreślarzy; 

− możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego; 

− system zarządzania jakością; 

− dla chętnych oferujemy możliwość sporządzania projektów w zakresie statyki, fizyki 

budowlanej, ekspertyz budowlanych oraz możliwość wyjazdów na budowe. 

 

Zakres obowiązków: 

Tworzenie planów szalunkowych, planów zbrojeniowych, planów konstrukcyjnych konstrukcji 

stalowej oraz drewnianej przy użyciu oprogramowania Allplan Nemetschek oraz w środowisku BIM na 

podstawie planów architektonicznych oraz obliczeń statycznych. 

 

Wymagania: 

− ukończone studia o profilu konstrukcyjnym - budowlanym (dyplom inżyniera lub magistra 

budownictwa); 

− znajomość języka niemieckiego w stopniu co najmniej komunikatywnym; 

− umiejętność czytania obliczeń statycznych, planów architektonicznych oraz planów instalacji 

sanitarnach; 

− umiejętność tworzenia detali oraz przekrojów, dobra wyobraźnia przestrzenna; 

− umiejętność pracy ze zrozumieniem w oprogramowaniu CAD;  

− atutem będzie pierwsze doświadczenie zawodowe jako kreślarz konstrukcji żelbetowch, ale 

nie jest to warunek konieczny.  

 

Prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych w języku niemieckim drogą elektroniczną. Chętnie 

osobiście porozmawiamy z Państwem o warunkach. 
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Zur Verstärkung unseres Teams in BERLIN suchen wir: 

Bauzeichner / Tragwerksplaner Konstruktion / Assistent 

 

Wir bieten: 

- Langfristige Perspektiven in einem wachsenden Unternehmen; 

- Interessante, anspruchsvolle Projekte des Hochbaus - Neubau und Altbau; 

- Moderne, stilvolle Arbeitswelt in Berlin - Mitte, nahe Kreuzberg; 

- Sehr gutes Arbeitsklima und Aufgeschlossenes, freundliches Team; 

- Einführungsschulung durch einen Mentor, auch für angehende Bauzeichner; 

- Weiterbildung ist ausdrücklich erwünscht und wird gefördert; 

- Qualitätsmanagementsystem - machen Sie gute Pläne - die Verwaltung müssen Sie nicht 

erledigen; 

- Einsatz bei Statik, Bauphysik, Gutachten und Baustellenbetreuung bei Eignung und Interesse 

möglich. 

 

Ihre Aufgaben: 

Erstellen von Entwurfs- und Positionsplänen, Schal- und Bewehrungsplänen und 

Konstruktionszeichnungen im Stahl- und Holzbau mit dem 3-D-CAD-System NEMETSCHEK ALLPLAN 

auch in BIM-Umgebung. 

   

Ihr Profil: 

- Sie haben nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung als Bauzeichner; einem 
Technikerabschluss oder einem Hoch- bzw. Fachhochschulabschluss; 

- mindestens kommunikative Kenntnisse der deutschen Sprache 
- Sie können Statische Berechnungen, Architekten- und TGA - Pläne lesen; 
- Sie haben Freude am Zeichnen von Übersichten und Details, sie haben den 3-D-Blick und 

können das auch 2-D darstellen; 
- Verständnis für CAD-Arbeiten; 
- idealerweise einige Jahre Erfahrung im Aufgabengebiet. Dies ist jedoch keine Bedingung. 

 

Bitte bewerben Sie sich per E-Mail. Die Konditionen besprechen wir gerne persönlich mit Ihnen. 
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